
Com.: A liturgia de hoje nos fala 
do verdadeiro culto que agrada a 
Deus. Para Ele não interessam 
grandes manifestações religiosas 
ou ritos externos suntuosos. Inte-
ressa uma atitude permanente de 
entrega ao seu plano de amor, de 
disponibilidade para realizar seus 
projetos, de generosidade para do-
ar a vida em benefício dos irmãos. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convos-
co. 

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

 
ATO PENITENCIAL  

P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios. 

Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus Pai misericordioso, tende 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. T. Amém. 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 

/: Cristo, tende piedade de nós :/ 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. Glória a Deus nas alturas, 

T. e paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos gra-
ças por vossa imensa glória. Se-
nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós sois 
o Santo, só vos, o Senhor, só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai.  

T. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA  

P. Oremos: Deus de poder e miseri-
córdia, afastai de nós todo obstácu-
lo para que, inteiramente disponí-
veis, nos dediquemos ao vosso ser-
viço. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. T. Amém. 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A liturgia da Palavra nos 
apresenta os exemplos de duas mu-
lheres especiais: a viúva de Sarep-
ta e a do Evangelho. Cristo mos-
trou-nos, com o seu sacrifício, qual 
é o dom perfeito que Deus quer e 
espera de cada um dos seus filhos. 
 

I LEITURA (1Reis 17, 10-16) 
 
Leitura do Primeiro Livro dos 
Reis. 

Naqueles dias, Elias pôs-se a cami-
nho e foi para Sarepta. Ao chegar à 
porta da cidade, viu uma viúva apa-
nhando lenha. Ele chamou-a e dis-
se: “Por favor, traze-me um pouco 
de água numa vasilha para eu be-
ber”. Quando ela ia buscar água, 
Elias gritou-lhe: “Por favor, traze-
me também um pedaço de pão em 
tua mão”. Ela respondeu: “Pela vi-
da do Senhor, teu Deus, não tenho 
pão. Só tenho um punhado de fari-
nha numa vasilha e um pouco de 
azeite na jarra. Eu estava apanhan-
do dois pedaços de lenha, a fim de 
preparar esse resto para mim e meu 
filho, para comermos e depois es-
perar a morte”. Elias replicou-lhe: 
“Não te preocupes! Vai e faze co-
mo disseste. Mas, primeiro, prepara
-me com isso um pãozinho, e traze-
o. Depois farás o mesmo para ti e 
teu filho. Porque assim fala o Se-
nhor, Deus de Israel: “A vasilha de 
farinha não acabará e a jarra de 
azeite não diminuirá, até ao dia em 
que o Senhor enviar a chuva sobre 
a face da terra”. A mulher foi e fez 
como Elias lhe tinha dito. E come-
ram, ele e ela e sua casa, durante 
muito tempo. A farinha da vasilha 
não acabou nem diminuiu o óleo da 
jarra, conforme o que o Senhor ti-
nha dito por intermédio de Elias.  

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (145) 
 
Bendize, minh’alma, bendize ao 
Senhor! 

1. O Senhor é fiel para sempre, faz 
justiça aos que são oprimidos; ele 
dá alimento aos famintos, é o Se-
nhor quem liberta os cativos. 

2. O Senhor abre os olhos aos ce-
gos, o Senhor faz erguer-se o caído; 
o Senhor ama aquele que é justo. É 
o Senhor quem protege o estrangei-
ro. 

3. Quem ampara a viúva e o órfão, 
mas confunde os caminhos dos 
maus. O Senhor reinará para sem-
pre! Ó Sião, o teu Deus reinará para 
sempre e por todos os séculos! 

 
II LEITURA (Hb 9, 24-28) 

 
Leitura da Carta aos Hebreus. 

Cristo não entrou num santuário 
feito por mão humana, imagem do 
verdadeiro, mas no próprio céu, a 
fim de comparecer, agora, na pre-
sença de Deus, em nosso favor. E 
não foi para se oferecer a si muitas 
vezes, como o sumo-sacerdote que, 
cada ano, entra no Santuário com 
sangue alheio. Porque, se assim 
fosse, deveria ter sofrido muitas 
vezes, desde a fundação do mundo. 
Mas foi agora, na plenitude dos 
tempos, que, uma vez por todas, ele 
se manifestou para destruir o peca-
do pelo sacrifício de si mesmo. O 
destino de todo homem é morrer 
uma só vez, e depois vem o julga-
mento. Do mesmo modo, também 
Cristo, oferecido uma vez por to-
das, para tirar os pecados da multi-
dão, aparecerá uma segunda vez, 
fora do pecado, para salvar aqueles 
que o esperam. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

Felizes os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino dos Céus. 
 

EVANGELHO (Mc 12, 41-44) 
(Mais breve) 

P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.  

T. Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, Jesus estava senta-
do no Templo, diante do cofre das 
esmolas, e observava como a multi-
dão depositava suas moedas no co-
fre. Muitos ricos depositavam gran-
des quantias. Então chegou uma 
pobre viúva que deu duas pequenas 
moedas, que não valiam quase na-
da. Jesus chamou os discípulos e 
disse: “Em verdade vos digo, esta 
pobre viúva deu mais do que todos 
os outros que ofereceram esmolas. 
Todos deram do que tinham de so-
bra, enquanto ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo aquilo que possuía 
para viver”.  

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. Creio em Deus Pai todo-podero-
so, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu à man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja ca-
tólica; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressur-
reição da carne; na vida eterna  
Amém. 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Diante do amor infinito de Deus, 
apresentemos nossa oração confi-
ante, para que Ele nos ouça e se 
compadeça de nós, dizendo: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 
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1. Senhor, para que a vossa Igreja 
seja no mundo um sinal de acolhi-
da, amor e generosidade, e para que 
todos os seres humanos encontrem 
nela o vosso amor e o alívio de suas 
dores, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

2. Senhor, para que seja permanen-
te a vossa bênção sobre os organis-
mos que têm como missão o cuida-
do com os pobres, abandonados e 
sofredores, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

3. Senhor, para que tenhamos um 
coração generoso e fraterno, que 
revele na acolhida o sinal distintivo 
de que somos vossos discípulos, 
nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

4. Que a festa de Cristo Rei, que se 
aproxima, reforce nossa certeza na 
vitória da Cruz e no reinado do 
Amor, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

P. Ó Pai, quem vos suplica é a vos-
sa Igreja. Olhai para ela com mise-
ricórdia e atendei a oração que vos 
apresenta. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA   
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
este sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 

T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 

 
ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Lançai, ó Deus, sobre o nosso 
sacrifício um olhar de perdão e de 
paz, para que, celebrando a paixão 
do vosso Filho, possamos viver o 
seu mistério. Por Cristo, nosso Se-
nhor. T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Pref. DTC, III (A salvação dos ho-
mens, pelo homem) MR pág. 430 

P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus. 

P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 

T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. 

Nós reconhecemos ser digno da 
vossa imensa glória vir em socorro 
de todos os mortais com a vossa 
divindade. E servir-vos de nossa 
condição mortal, para nos libertar 
da morte e abrir-nos o caminho da 
salvação, por Cristo, Senhor nosso.  

Por ele, os anjos celebram vossa 
grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos aos seus louvo-
res, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santifi-
cai, pois, estas oferendas, derra-
mando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 

P. Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

P. Eis o mistério da fé! 

T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda! 

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir. 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 

P. E nós vos suplicamos que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espí-
rito Santo num só corpo. 

T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa N., com o 
nosso arcebispo N., e todos os mi-
nistros do vosso povo. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

3 



P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de to-
dos os que partiram desta vida: aco-
lhei-os junto a vós na luz da vossa 
face. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho. 

T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. 

T. Amém. 

 
RITO DA COMUNHÃO 

 
P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso reino, seja 
feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu; o pão nosso 
de cada dia nos dai hoje; perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido; e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do 
mal. 

P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos,  
enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Sal-
vador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 

olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo.   

T. Amém. 

P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna. 

ABRAÇO DA PAZ 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Oremos: Fortifica-
dos por este alimento 
sagrado, nós vos da-
mos graças, ó Deus, e 
imploramos a vossa 
clemência; fazei que 
perseverem na sinceri-
dade do vosso amor 
aqueles que fortale-
cestes pela infusão do 
Espírito Santo. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL  
(Tempo Comum IV 
M. Romano, p. 526) 

 
P. O Senhor esteja 
convosco. 

T. Ele está no meio 
de nós. 

P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 
e vos conceda as suas bênçãos. 

T. Amém. 

P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor. T. Amém. 

P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna.  

T. Amém. 

P. Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho e Espírito Santo.  

T. Amém. 

P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. T. Graças a Deus. 

 

CANTO FINAL 
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